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1ª NOTIFICAÇÃO COM RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA 
REGISTRO DE PREÇOS N.º 322/2022 - FUDHACRE 

 

OBJETO: Aquisição de reagente para imunologia com cessão gratuita de equipamentos, para atender as 
necessidades da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE. 
 
O PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO comunica aos interessados que 
o Pregão acima mencionado 1) Aviso de Licitação, publicado no Diário Oficial do Estado Nº. 13.352, 
publicado no Diário oficial da União nº 157, Seção 3, Pag. Nº 213 ambos do dia 18/08/2022; no site 
www.ac.gov.bre 2) Aviso de Suspensão, publicado no Diário Oficial do Estado Nº. 13.360, publicado no 
Diário oficial da União nº 165, Seção 3,  Pág. nº 305  ambos do dia 30/08/2022; no site www.ac.gov.br, 
NOTIFICA e REFIFICA nos termos abaixo: 
 
1). Em atendimento ao pedido de Impugnação solicitado por empresas interessadas no processo 
licitatório, informamos a todos os interessados quanto à resposta da Autoridade Superior do Órgão 
– FUNDHACRE, conforme abaixo: 
 
EMPRESA – “A” 
 
QUESTIONAMENTO 1: Referindo-se ao Pregão Eletrônico SRP  322/2022, a empresa Reporta-se aos 
itens 6 do edital, chamando a atenção para a exigência de que o equipamento deverá ser de 1ª 
locação(novo) e item 11, subitem 11.5 onde reforça a exigência de que o equipamento seja novo, estar está 
linha de fabricação, não se tratando de protótipo, nem de sistema em fazer de obsolescência. 
 
Com relação aos itens (6 e 11, subitem 11-5), a empresa apresenta um equipamento de primeiro uso, novo, 
lacrado, fazendo parte da última remessa de fabricação deste modelo de equipamento.  Tendo pelos 
próximos 05(cinco) anos, garantia pelo fabricante de fornecimento de toda e qualquer peça de reposição 
que se fizer necessária.  Poderíamos participar do processo licitatório ofertando tal equipamento? 
 
 QUESTIONAMENTO 2: item- 14 - subitem 14.1 - Prazo para instalação dos equipamentos - o prazo 
para instalação dos equipamentos será de no máximo, 30(trinta) dias corridos após autorização da 
contratante.  Esse prazo poderia ser estendido para até 45 dias uma vez que a logística para transporte de 
grandes equipamentos leva um tempo maior? 
 
 RESPOSTA DO ORGÃO:  Referente ao que pontuamos como (1) - item 6 e 11 do Edital, com relação 
ao pedido de esclarecimento da empresa interessada em participar do processo licitatório esclarecemos que 
SIM, será possível a participação da referida empresa com base na oferta citada. 
  
RESPOSTA DO ORGÃO:   
Em relação ao que pontuamos como (2) - tem 14 - subitem 14.1, entendemos haver pertinência no pleito 
da referida empresa, pelo que solicitamos alteração do item que passará a ter a seguinte redação: 
Item 14 - Prazo para instalação dos equipamentos 
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 14.1 - O prazo para instalação dos equipamentos será de 45(quarenta e cinco) dias corridos após 
autorização da contratante 
 
 
EMPRESA – “B” 
 

QUESTIONAMENTO 2: A empresa, “buscando atender o disposto neste Edital, informa que o 
equipamento ofertado pela mesma, não possui plataforma de menu em apenas um equipamento para 
cobertura completa do MENU solicitado no referido Edital.  Informa possuir um outro equipamento do 
mesmo fabricante para completar o menu solicitado.   
Contudo, buscando ofertar o solicitado, oferece a complementação com mais UM equipamento da mesma 
marca”, 
Solicita, por fim, a possibilidade de avaliação do Edital e Termo de Referência para o acréscimo de mais 
um equipamento. 
 
 RESPOSTA DO ORGÃO: Em atenção ao pedido de esclarecimento do referida empresa, vimos 
respeitosamente, a presença do solicitante, esclarecer que o Laboratório de Análise Clínica - LAC da 
FUNDHACRE, possui espaço físico diminuto no serviço de imunologia, não sendo possível acomodar 
2(dois) ou mais equipamentos para realização dos parâmetros necessários ao fluxo do Hospital. 
 
 por outro lado, não possuímos profissionais suficiente para operar mais de um equipamento, isso causaria 
aumento de custo, situação que o hospital não suportaria. 
 antes do exposto, somos de parecer que se siga o instrumento convocatório de forma explícita inicialmente, 
ou seja, apenas um equipamento.  
 

DA RETIFICAÇÃO 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

(...) 

Onde se lê 

14. DO PRAZO PARA INSTALAÇÃO DO (S) EQUIPAMENTO (S) 
14. 1 O prazo para instalação do (s) equipamento (s) será de no máximo 30 (trinta) dias corridos após 
Autorização da Contratante. 
 

 

 

(...) 

Leia-se 
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14. DO PRAZO PARA INSTALAÇÃO DO (S) EQUIPAMENTO (S) 
 14.1 - O prazo para instalação dos equipamentos será de 45(quarenta e cinco) dias corridos após 
autorização da contratante 
 
 

3). As demais informações contidas no Edital continuam inalteradas. 

 

DATA DE ABERTURA FOI ALTERADA 

 
A data da abertura do Pregão acima mencionado fica marcada para o dia 13/10/2022 às 09h15min 
(Horário Brasília), 07h15min (Horário de Rio Branco – AC) . 

 
 
Período de retirada do Edital: 29/09/2022 a 12/10/2022. 
 

 

 
                                                                                                  Rio Branco-AC, 27 de setembro de 2022. 
 
 

 
 

Jose Alberto Lima Castro 
Pregoeiro da comissão permanente de licitação 

 


	Jose Alberto Lima Castro

